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UNIVERSAL 

A Igreja de África, fermento de unidade    
Para que, através do empenho dos próprios membros, a Igreja em África seja 
fermento de unidade entre os povos, sinal de esperança para este continente.

Papa Francisco
“Que a Virgem nos ajude a dizer o nosso ‘sim’ à urgência de fazer ressoar 

a Boa Nova de Jesus no nosso tempo; nos obtenha um novo ardor de 
ressuscitados para levar, a todos, o Evangelho da vida que vence a morte…”

A Fundação AIS e o Seminário Nossa Senhora de Fátima (Alfragide) 
convidam todos os seus benfeitores e amigos a participar na devoção das 
primeiras sextas-feiras e primeiros sábados de cada mês:. 

LOCAL
Seminário Nossa Senhora de Fátima (Alfragide)
Lg. Padre Adriano Pedrali, 1 - Alfragide
Tel.: 214 707 300
alfragide@dehonianos.org

ORIENTADOR
Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj

CALENDÁRIO
√ Todas as primeiras sextas-feiras de cada mês:

18h00 - Adoração e Devoção
19h00 - Missa

√ Todos os primeiros sábados de cada mês:
09h30 - Laudes
11h00 - Adoração e meditação dos mistérios do Terço
12h00 - Missa

Intenção de Oração 
do Santo Padre
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A coisa mais importante da vida

Reflectir

Uma questão tem ocupado o meu pen-

samento durante toda a minha vida: o 

que significa amar verdadeiramente? 

Porque acontece que muitas vezes eu 

julgo que amo, porque sinto em mim 

uma força de atracção quase irresistível 

que me leva a orientar os meus passos 

ou o meu olhar ou o meu pensamento 

para aquilo que é objecto deste senti-

mento que na linguagem humana se diz 

o amor. Noutras vezes, porém, sinto-me 

desnorteado, porque aquilo que me 

atraía e fascinava e ocupava a minha 

atenção dum modo quase obsessivo, 

deixa de exercer qualquer poder sobre 

mim e me deixa indiferente. Às vezes 

dou comigo a recordar situações da 

vida passada em que vivia intensamen-

te algumas emoções, mas que agora, 

com o passar do tempo, deixaram de 

prender a minha atenção, e apenas per-

manecem na memória, mas como algo 

muito, muito distante. Então aquilo que 

antes me fazia sofrer intensamente, me 

impedia o sono, já não tem interesse? 

Houve um tempo em que isso esteve 

na origem dum certo cepticismo e até 

de um pessimismo existencial que 

encontrava no livro do Eclesiastes o 

seu correspondente bíblico: vaidade 

das vaidades, tudo é vaidade. Deixei 

de acreditar no amor, e a minha alma 

mergulhou num grande vazio, até ao 

ponto de chegar quase a concordar 

com o filósofo francês Jean Paul Sartre, 

segundo o qual o homem não passa 

duma paixão inútil.

Mas eis que todos os anos, regularmente, 

no início da Quaresma, a Igreja celebra o 

rito das cinzas: lembra-te, ó homem, que 

és pó e pó te hás-de tornar. Dum certo 

ponto de vista, este rito vinha ao encon-

tro do meu pessimismo, pois de facto 

parecia confirmar a ideia da vaidade de 

todas as coisas, que se resumem a cinza 

INTENÇÃO NACIONAL

Por todos os homens, para que sejam capazes de descobrir sinais do amor de 
Deus sobretudo nos sofrimentos e dificuldades da vida.
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Reflectir

ou à paixão inútil do filósofo francês. Mas 

a liturgia da Igreja e a sua sabedoria 

fizeram-me ver as coisas duma outra 

perspectiva: afinal aquelas cinzas são o 

pó que Deus ama e com o qual criou o 

homem à sua imagem e semelhança!

A Páscoa é a celebração deste profundo 

mistério que é a razão da admiração 

que está na origem da teologia: mesmo 

que o homem se sinta perdido, despre-

zível, indigno de ser amado, mesmo 

assim Deus é fiel e não desiste de o 

amar. Quando nos referimos à Paixão 

do Senhor estamos a falar do seu sofri-

mento que tem como causa o amor: 

não há maior prova de amor do que dar 

a vida pelos seus amigos; Ele que amara 

os seus levou até ao extremo o seu amor 

por eles. 

Ser cristão é fazer esta experiência 

de ser amado. Era isso que S. Paulo 

sentia quando deu o seu testemunho, 

escrevendo aos cristãos da Galácia: 

Ele amou-me e entregou-se por mim 

(Gal 2,20).

Numa carta escrita do Japão a Sto. 

Inácio de Loiola, S. Francisco de Xavier 

descreve a surpresa de um nobre 

japonês, Nijinski, que um dia lhe per-

guntou: “Francisco, tu vieste de tão lon-

ge só para me dizeres que sou amado 

por Deus? Não tens mais nada para me 

dizer?” “Não tenho mais nada, respon-

deu S. Francisco Xavier: que tu és ama-

do por Deus é a coisa mais importante 

que importa saber na vida!”

Outro exemplo é de S. Tomás de 

Aquino, transmitido pelos antigos bió-

grafos. Enquanto o Santo estava em 

oração diante do Crucifixo, de manhã 

cedo na Capela de São Nicolau em 

Nápoles, Domingos de Caserta, o sacris-

tão da igreja, ouviu um diálogo. Tomás 

perguntava, preocupado, se aquilo 

que tinha escrito sobre os mistérios da 

fé cristã era correcto. E o Crucificado 

respondeu-lhe: “Tu falaste bem de mim, 

Tomás. Qual será a tua recompensa?” 

“Nada mais do que Tu, Senhor!”

Que a celebração deste tempo pascal 

dê a todos nós a graça de podermos 

fazer a mesma experiência dos santos: 

sentirmos que somos amados e ter nes-

te amor a nossa única recompensa. 

Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj

Assistente Espiritual da Fundação AIS
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MÉXICO
“GUERRA CRISTERA”, UMA 
HISTÓRIA ESQUECIDA

Superfície
1.964.375 km2 

População
128.632.000 habitantes

Religiões

Cristãos: 95,9 %

Agnósticos: 2,7%

Animistas: 1,1 %

Outros:0,3 % 

Língua oficial
Espanhol e 68 línguas 
autóctones 

Há 90 anos um acordo celebrado entre o clero mexicano e o Governo de 
Calles punha fim às revoltas dos camponeses mexicanos cristãos que 
ficaram na História com o nome de “cristeros”. Tinham pegado nas armas 
logo após lhes terem recusado o acesso aos sacramentos, em 1926.

Duzentos mil mortos e, todavia, esta per-
seguição religiosa em pleno séc. XX luta 
para ter um lugar na História. Incluindo 
– e sobretudo – no México, lamenta Jorge 
Trasloshero, professor na universidade 
nacional do México, segundo o qual “não há 
lugar para os cristeros nem nos museus nem 
nos manuais escolares dos nossos filhos”.

De 1926 a 1929, várias regiões mexicanas 
rebelaram-se contra as tropas federais 
que fechavam as igrejas e proibiam o 

acesso aos sacramentos. As suas reacções 
primeiramente desordenadas e não vio-
lentas transformaram-se numa guerrilha 
de uma temível eficácia. Para surpresa 
geral, o exército mexicano revelou-se 
incapaz de superar a situação, apesar da 
brutalidade da sua política de repressão. 
O México ficou então numa situação inex-
tricável: o Governo não podia ver-se livre 
dos grupos armados no seu território e 
os cristeros não tinham meios para deitar 
abaixo o Governo.
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Juramento de Calles em 
1924. O antigo governador 
de Sonora odeia a Igreja.

Esta fotografia dos 
enforcados, tirada 
no estado de Jalisco, 
revela os métodos 
do exército federal.

México

COMO É QUE SE CHEGOU 
A ESSA SITUAÇÃO? 
Em 1920, o México saía de uma guerra civil 
que arrasou o país durante dois anos. Dois 
milhões de mexicanos (1,5% da população) 
tinham perdido a vida durante os confron-
tos. O vencedor, Álvaro Obregón, chegou 
ao cargo de presidente na sequência de 
um golpe de Estado final, em 1920. Ele e o 
seu sucessor, o presidente Plutarco Calles, 
queriam instituir uma nação poderosa 
e moderna. Temiam que pusessem em 
causa a sua autoridade, adquirida recente 
e dispendiosamente, e não suportavam 
nenhuma forma de oposição. Calles afir-
mou num discurso em Guadalajara, a 20 
de Julho de 1934: “Devemos aproveitar a 
consciência da juventude; porque o jovem 
e a criança pertencem à revolução, (…) à 
comunidade, ao corpo colectivo!”

Este novo Estado, que se considerava 
revolucionário e que ameaçava tornar-se 

totalitário, tinha a Igreja no seu caminho. 
Desde antes da violência de 1926 que 
as duas entidades estavam em conflito. 
“1926-1929 é apenas a parte visível de uma 
guerra contra o Catolicismo que durou de 
1914 a 1948”, informa Jorge Trasloshero.

Calles, utilizando a lógica do seu anteces-
sor até ao fim, impôs a aplicação de leis 
violentamente anti-religiosas que tinham 
sido promulgadas, mas nunca aplicadas, 
na Constituição de 1917, em plena guerra 
civil. Entre outras disposições, elas pre-
vêem que o Estado se autorizava a con-
fiscar os bens da Igreja e que o Governo 
podia afixar o nome dos sacerdotes em 
cada localidade. Os sacerdotes deviam 
estar registados junto do Governo, o que 
constituía um primeiro passo para a cria-
ção de uma Igreja nacional, submetida 
ao Estado. Diante desta perspectiva, os 
bispos do país decidiram suspender o cul-
to, esperando uma reacção massiva dos 
Mexicanos, forçando o Governo a recuar.”
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México

A cavalaria cristera era constituída 
por 25 mil homens em 1929.

O ÚLTIMO DIA DE CULTO 
O ministro do Interior da época, Adalberto 
Tejeda, saudou a confrontação com alar-
de: “A Igreja tomou o partido de seguir no 
sentido dos nossos desejos decidindo-
-se pela suspensão do culto: nada nos 
poderia agradar mais […] Temos o clero 
preso pelo pescoço e tudo faremos para 
o estrangular.”

Nas zonas rurais cristãs, o último dia 
de culto, fixado para 31 de Julho de 
1926, foi vivido como um apocalipse. 
Os fiéis precipitavam-se para receber o 
Eucaristia, o sacramento da reconcilia-
ção e até para se casar. Após anos de 
luta pacífica contra o Governo, incluindo 
boicotes, greves e manifestações, muitas 
províncias entraram em estado de insur-
reição. Os Mexicanos manifestavam-se 
sem armas e abriam as igrejas fechadas, 
mas os seus movimentos foram repri-
midos de forma sangrenta pelas tropas 

federais. Os oficiais tiravam fotografias 
às suas vítimas torturadas de forma pra-
zenteira, esperando suscitar o medo nos 
Mexicanos. Eles atacavam sob bandeiras 
negras, com tíbias cruzadas ao som de 
gritos como “Viva o demónio! Viva o 
grande diabo!”

Mas nas zonas rurais os agricultores 
organizavam-se. Armavam-se com espin-
gardas de caça, elegiam chefes e resis-
tiam. Mal armados, respondem às forças 
federais graças à sua motivação excep-
cional. O artilheiro Félipe Angeles, que 
tinha sido conselheiro de Pancho Villa 
durante a guerra civil antes de se unir 
aos cristeros, sabia apreciar a sua com-
batividade: “Os soldados, de sandálias 
e roupas brancas, com o espírito ainda 
cheio da sua aldeia […] estavam em cha-
ma, não se detinham perante o esforço, 
e atravessavam aquela linha para além 
da qual já não temos amor-próprio, nem 
procuramos manter a vida.”
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Estado de Zaratecas, 1928. Enquanto os cristeros confrontam 
o exército na planície, as suas famílias recolhem-se em 
oração diante da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe.

México

“ELES NÃO ERAM 
SANTOS, MAS HERÓIS” 
“Não podemos defender a fé de armas 
em riste. Defender a fé foi o que fizeram 
os mártires que preferiram morrer a apos-
tatar. Por outro lado, podemos defender 
o direito à liberdade religiosa com as 
armas quando estiverem esgotados todos 
os outros recursos. Foi o que os cristeros 
fizeram. Eles não eram santos, mas heróis 
civis”, analisa Jorge Trasloshero.

Após as repressões sangrentas, os des-
locamentos forçados da população, as 
forças federais tiveram de admitir que 
não conseguiriam reprimir a rebelião dos 
cristeros. Poderiam eles ter derrubado o 
Governo? “Nunca, em momento algum”, 
assegura Jorge Trasloshero. Este Governo 
era “trazido nas palminhas” pelos EUA, 
que reabasteciam o seu exército. Ninguém 
o poderia derrubar e o presidente Calles 
percebeu que a única solução seria o cle-
ro mexicano voltar a restabelecer o culto. 

“ESTÃO A VENDER-NOS!” 
Aproximou-se então dos bispos, pro-
pondo-lhes concessões. “Excepto os 
cristeros, ninguém queria a guerra. Nem 
o Governo, nem o clero, por isso era 
lógico que ela acabasse. Mas os cristeros 
iriam ser sacrificados”, constata Jorge 
Trasloshero. “É uma tragédia grega, pois 
os cristeros tinham razão para pegar em 
armas, mas os bispos não erraram em 
negociar para pôr um fim a um conflito 
sangrento e sem solução”, conclui. Ao 
ver surgir os acordos de 1929, o general 
cristero Gorostieta gritou: “Estão a ven-
der-nos!” Com efeito, os acordos foram 
assinados e os combatentes depuseram 
as armas logo que as igrejas reabriram as 
portas. O Governo, que tinha assinado as 
garantias para não perseguir os antigos 
combatentes, traiu os seus compro-
missos e desenvolveu a partir de então 
uma guerra contra os chefes cristeros. A 
maioria foi executada durante o período 
após 1929. 
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Todas as gerações combatem 
no exército cristero. 

Em 1968, veteranos em peregrinação a Cubilete, 
onde existe uma monumental imagem de Cristo Rei.

A INFLUÊNCIA DA MAÇONARIA

“O problema destas pessoas [os diri-
gentes do jovem Estado mexicano] 
não era o facto de serem franco-
-maçons, mas serem assassinos que 
aprenderam o seu sinistro ofício 
durante a guerra civil”, explica Jorge 
Trasloshero. No entanto, é inegável 
que as lojas desempenharam um 
papel no anti-clericalismo virulento 
que animava os algozes dos cristeros. 
Eles destilaram a ideia que a religião 
católica era um factor de atraso, um 
elemento estranho à nação que era 
necessário extirpar. “No México, o 
Estado e a Maçonaria são há alguns 
anos uma só e única coisa”, afirmava 
o presidente Portes Gil, em 1929. 
Quanto ao presidente Calles, rece-
beu a medalha de mérito maçónica, 
de Luis Manuel Rojas, chefe supremo 
do rito escocês.

México

Quer isto dizer que a rebelião dos cris-
teros foi um fracasso? Segundo Jorge 
Trasloshero, obviamente que não. O 
Governo mexicano permaneceu anti-
-clerical, mas entendeu que era perigoso 
atacar o Catolicismo popular. Com a sua 
resistência rude, os agricultores pobres 
e desprezados das zonas rurais demons-
traram o apego inabalável à sua fé. O 
jovem Estado mexicano teve de integrar 
progressivamente a noção de liberdade 
religiosa, ainda desconhecida nesse iní-
cio do séc. XX.  

Oração

Para que o povo Mexicano não esqueça a 
sua história e continue a alimentar a sua 
fé no testemunho heróico dos seus ante-
passados, nós Te pedimos Senhor!
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Oração

Magnificat

A minha alma glorifica o Senhor 
E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.

Porque pôs os olhos na humildade da sua Serva: 
De hoje em diante me chamarão bem aventurada todas as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: 
Santo é o seu nome.

A sua misericórdia se estende de geração em geração 
Sobre aqueles que o temem.
Manifestou o poder do seu braço 
E dispersou os soberbos.

Derrubou os poderosos de seus tronos 
E exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens 
E aos ricos despediu de mãos vazias.

Acolheu a Israel, seu servo, 
Lembrado da sua misericórdia,
Como tinha prometido a nossos pais, 
A Abraão e à sua descendência para sempre

Glória ao Pai e ao Filho 
E ao Espírito Santo,
Como era no princípio, 
Agora e sempre. Ámen.

Festa da Visitação  
de Nossa Senhora
31 de Maio
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Feridas ou potencialidades? Porquê ou para quem?

Bom dia, prezados irmãos e irmãs!
Na viagem no interior das Dez Palavras, hoje chegamos ao mandamento sobre o pai e a mãe. 
Fala-se da honra devida aos pais. Em que consiste esta “honra”? O termo hebraico indica a 
glória, o valor, à letra, o “peso”, a consistência de uma realidade. Não é questão de formas 
exteriores, mas de verdades. Nas Escrituras, honrar a Deus quer dizer reconhecer a sua rea-
lidade, fazer as contas com a sua presença; isto exprime-se também mediante os ritos, mas 
implica sobretudo atribuir a Deus o lugar certo na existência. Portanto, honrar o pai e a 
mãe significa reconhecer a sua importância até com gestos concretos, que manifestam 
dedicação, afeto e esmero. Mas não se trata apenas disto.

A Quarta Palavra tem uma sua caraterística: é o mandamento que contém um êxito. Com 
efeito, reza: “Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor teu Deus, para que se pro-
longuem os teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus” (Dt 5, 16). Honrar 
os pais leva a uma vida longa e feliz. No Decálogo, a palavra ‘felicidade’ só aparece ligada ao 
relacionamento com os pais.

Esta sabedoria multimilenária declara aquilo que as ciências humanas souberam elaborar só 
há pouco mais de um século: ou seja, que a marca da infância se reflete sobre a vida inteira. 
Muitas vezes pode ser fácil entender se alguém cresceu num ambiente saudável e equilibrado. 
Mas igualmente perceber se uma pessoa provém de experiências de abandono ou de violên-
cia. A nossa infância é um pouco como uma tinta indelével, exprime-se nos gostos, nos modos 
de ser, não obstante alguns procurem esconder as feridas das próprias origens.

Meditação

Festa da Visitação  
de Nossa Senhora
31 de Maio
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Meditação

Mas o quarto mandamento diz ainda mais. Não fala da bondade dos pais, não exige que os 
pais e as mães sejam perfeitos. Fala de um gesto dos filhos, prescindindo dos méritos dos pais, 
e diz algo extraordinário e libertador: embora nem todos os pais sejam bons e nem todas as 
infâncias sejam tranquilas, todos os filhos podem ser felizes, porque o êxito de uma vida 
plena e feliz depende do justo reconhecimento por aqueles que nos deram a vida.

Pensemos como esta Palavra pode ser construtiva para tantos jovens que provêm de histó-
rias de dor e para todos aqueles que sofreram na própria juventude. Muitos santos - e nume-
rosos cristãos - depois de uma infância dolorosa, levaram uma vida luminosa porque, graças 
a Jesus Cristo, se reconciliaram com a vida. Pensemos no jovem Sulprizio, hoje Beato e no 
próximo mês Santo, que com 19 anos concluiu a sua vida reconciliado com muitas dores, 
com tantas situações, porque o seu coração estava sereno e nunca tinha renegado os seus 
pais. Pensemos em São Camilo de Lellis que, de uma infância desordenada, construiu uma 
vida de amor e de serviço; em Santa Josefina Bakhita, que cresceu numa escravidão hor-
rível; ou no Beato Carlos Gnocchi, órfão e pobre; e no próprio São João Paulo II, marcado 
pela perda da mãe em tenra idade.

Independentemente da história da sua proveniência, o homem recebe deste mandamento 
a orientação que conduz a Cristo: com efeito, é n’Ele que se manifesta o verdadeiro Pai, 
que nos oferece o “renascimento do Alto”. Os enigmas das nossas vidas iluminam-se 
quando se descobre que Deus nos prepara desde sempre para uma vida como seus 
filhos, onde cada gesto é uma missão recebida d’Ele.

As nossas feridas começam a ser potencialidades quando, por graça, descobrimos que 
o verdadeiro enigma já não é “porquê?”, mas “para quem?”, para quem me aconteceu 
isto. Em vista de qual obra Deus me forjou, através da minha história? Aqui tudo se 
inverte, tudo se torna precioso, tudo se torna construtivo. A minha experiência, ainda 
que seja triste e dolorosa, à luz do amor, como se torna para os outros, para quem, 
fonte de salvação? Então, podemos começar a honrar os nossos pais com liberdade de 
filhos adultos e com misericordiosa aceitação dos seus limites.

Honrar os pais: eles deram-nos a vida! Se tu te afastaste dos teus pais, faz um esforço e 
regressa, volta para eles; talvez sejam idosos... Eles deram-te a vida. Além disso, temos o 
hábito de proferir expressões feias, até palavrões... Por favor, nunca, nunca, nunca insulteis 
os pais de outrem. Jamais! Nunca se insulta a mãe, nunca se insulta o pai. Jamais! Tomai vós 
mesmos esta decisão interior: doravante, nunca insultarei a mãe ou o pai de alguém. Foram 
eles que lhe deram a vida! Não devem ser insultados.

Esta vida maravilhosa é-nos oferecida, não imposta: renascer em Cristo é uma graça a 
acolher livremente, e constitui o tesouro do nosso Batismo no qual, por obra do Espírito 
Santo, um só é o nosso Pai, aquele que está no Céu. 

Papa Francisco, Audiência Geral, 19 de Setembro de 2018
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O ícone de Nossa 
Senhora de Fátima: 
mistério da Luz 
que é Deus
Fátima e Rússia
A grande união existente entre a mensagem de 
Fátima e a Rússia tem feito muitas pessoas cola-
borarem na expansão desta invocação mariana 
neste país. O ícone de Nossa Senhora de Fátima 
é um símbolo que expressa a predilecção de 
Nossa Senhora pela Rússia. Esse amor manifes-
tou-se de um modo especial nas aparições de 
13 de Julho de 1917 em Fátima (Portugal) e de 
Junho de 1929 em Tuy (Espanha), nas quais a 
Virgem falou do futuro da Rússia como semea-
dora de erros e perseguições à Igreja no séc. XX 
e da sua conversão quando o Papa consagrasse 
este país ao seu Imaculado Coração. É igual-
mente de salientar que devido a essas aparições 
milhões de pessoas têm, durante décadas, reza-
do pela Rússia e que por todo o mundo surgiu 
uma corrente de amor e oração por esse país. 
Neste sentido, o ícone pode também ajudar a 
Rússia a saldar a sua dívida de gratidão para com 
a Virgem de Fátima.

A Génese do Ícone
A ideia de realizar este ícone nasceu aquando da 
minha viagem a Moscovo no ano 2000, mas só 
em finais de 2002, quando comecei a trabalhar 
como sacerdote na Rússia, o projecto começou a 
germinar seriamente. Em primeiro lugar perguntei 
o parecer de sacerdotes, religiosas e fiéis de São 
Petersburgo, que me animaram a pô-lo em prática. 

Fátima e Coimbra
Desde logo, e durante vários meses, comecei a 
estudar a iconografia mariana e as diversas repro-
duções que até ao momento tinham sido feitas da 

Virgem de Fátima. Desta, existem dois tipos prin-
cipais que são de facto as imagens que a Ir. Lúcia 
tinha no seu quarto: Nossa Senhora de Fátima 
da “Capelinha” e a da manifestação do Coração 
Imaculado de Maria de Coimbra. Foi esta última 
a que mais influenciou o ícone por ser a que me 
parecia mais próxima da iconografia mariana 
e porque a Rússia foi consagrada ao Coração 
Imaculado de Maria. Em comum, as duas imagens 
têm o alongado do rosto, as vestes brancas – ves-
tido e manto – da Virgem, o terço e a bola que 
pende ao peito de Maria. Estes símbolos foram 
conservados no ícone. Da imagem de Coimbra, 
reteve-se a orla dourada do manto, assim como 
a centralidade do coração rodeado de espinhos. 
Por fim, uma vez o projecto elaborado, enviei-o 
a Coimbra, a fim de saber se a Ir. Lúcia o achava 
bem. Respondeu-me a Prioresa do Mosteiro 
incentivando-me a prosseguir.

Ivan Lvovich
Nesse momento o Pe. Igor Chabanov apresen-
tou-me o iconógrafo ortodoxo russo Ivan Lvovich 

Actualidade 
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que estava pronto a realizá-lo e pusemo-nos 
ambos ao trabalho, com a ideia de que se o 
ícone resultasse do agrado do sacerdote católico 
e do iconógrafo ortodoxo, teríamos alcançado o 
nosso objectivo. 
Desde então Ivan Lvovich estudou a fundo toda 
a literatura sobre Fátima, rezou, sofreu várias 
enfermidades (dizem que um ícone deve ser 
também purificado pela dor), queixou-se de 
numerosas dificuldades concretas na realização 
e, após dois anos de trabalho “escreveu” este 
belo ícone de Nossa Senhora de Fátima.

“Sim, a Ir. Lúcia viu e apreciou”
Durante o longo período de escrita do ícone, a 
Ir. Lúcia recebeu em várias ocasiões fotografias 
da evolução do projecto. Embora a Prioresa 
mostrasse sempre as fotos à Ir. Lúcia, a resposta 
vinha normalmente no plural “gostamos”, o que 
eu interpretava como uma resposta incluindo 
a Ir. Lúcia e continuava. De qualquer modo, e 
para estar seguro que a minha interpretação era 
correcta, após a morte da Ir. Lúcia escrevi à Ir. 
Maria Celina, Prioresa de Coimbra, perguntando 
se poderia dizer que a Ir. Lúcia gostou do ícone. 
Ao que ela me respondeu: “Sim, a Ir. Lúcia viu e 
apreciou”. Ela gostou do que viu realizado do íco-
ne de Fátima, pena é que tenha falecido antes de 
o poder ver terminado.

Uma senhora mais brilhante que o sol
Trata-se de um ícone de grandes dimensões, 
podendo presidir a uma igreja. Representa o 
busto da Virgem, como o fazem os ícones maria-
nos de devoção popular na Rússia, como por 
exemplo Kazan e Vladimir.
A sua característica principal é ser uma imagem 
cheia de luz. A Virgem de Fátima estava cheia de 
luz, uma luz que, como dizia Francisco, “é Deus”. 
A Cheia de Graça é cheia de Deus e, em Fátima, é 
a cheia de luz: uma Senhora mais brilhante que 
o sol. Isto aproxima muito Fátima da teologia do 

ícone, pois o primeiro ícone que um iconógrafo 
tem de escrever é o da Transfiguração, para poder 
aprender que a função do ícone é aproximar o 
mundo divino do homem, a luz de Deus da terra. 
O esplendor de Deus é expresso neste ícone pelas 
vestes brancas do Cristo ortodoxo transfigurado. É 
o mesmo que acontece com a Virgem de Fátima.

O Coração cercado de espinhos
Na parte central do ícone encontra-se um meda-
lhão com a palavra “Coração” em letras eslavas 
(sertse). Assim se propôs Ivan Lvovich resolver a 
dificuldade da sensibilidade ortodoxa de colo-
car um coração num ícone, pois considerava-o 
demasiado carnal. As letras, contudo, comuni-
cam a mesma realidade do Coração de Maria, 
através de uma expressão simbólica de acordo 
com a tradição iconográfica. O Coração rodeado 
de espinhos indica o amor de Maria para com 
os homens e a dor da pouca correspondência 
destes ao amor de Deus. O remédio para esta dor 
oferece-nos Maria nas suas mãos que portam 
o terço ao qual o iconógrafo quis dar uma cor 
violeta, de modo a reflectir a ideia da cruz que 
todo o cristão deve aceitar para seguir o Senhor. 
Deste modo, o terço violeta é como um resumo 
da mensagem de Fátima: “Oração e Penitência”.
No ícone, para além das tradicionais letras ΜΡ 
ΦΥ que indicam a Maternidade Divina de Maria, 
acrescentaram-se duas inscrições. A superior 
indica o título do ícone: imagem da Santíssima 
Virgem de Fátima. A inferior à esquerda, em 
caracteres maiores, diz: “Toboiu Edinstvo” que 
significa “Em ti a Unidade”.

A vocação ecuménica do ícone
Esta última expressão recorda a vocação ecu-
ménica deste ícone que foi escrito coligando os 
esforços de um sacerdote católico e um iconógrafo 
ortodoxo, na tentativa de criar uma imagem dian-
te da qual, católicos e ortodoxos possam rezar 
juntos. Nela se expressam dois tipos importantes 
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de ecumenismo, o do Coração de Maria e o do 
Martírio, ambos profundamente relacionados com 
a Mensagem de Fátima.
Efectivamente, para todos os que vivemos na 
Rússia é inegável que o amor de Maria nos une 
muito especialmente, assim como é igualmente 
manifesto que no Seu Coração Maternal cabemos 
todos e aí já estamos unidos. Para além disso, o 
apelo do ícone à unidade relaciona-se com o ecu-
menismo do martírio ao qual se refere o terceiro 
mistério de Fátima que nos relata o martírio da 
Igreja no séc. XX. Se se conhece a história russa e 
como nos Goulags soviéticos ortodoxos e católi-
cos sofreram juntos o martírio e pela primeira vez 
conviveram amigavelmente, ninguém pode negar 
que os mártires da visão dos pastorinhos incluíam 
fiéis de ambas as confissões. O ícone de Nossa 
Senhora de Fátima quer ser, nesse sentido, um 
serviço à unidade da Igreja, na pessoa de Maria 
sob a invocação de Fátima.

Bênção e veneração do ícone
O ícone de Nossa Senhora de Fátima vai ganhando, 
pouco a pouco, veneração entre os fiéis, e parece 
que a Santíssima Virgem mostra uma certa predi-
lecção por ele. Até ao momento, podemos assi-
nalar três acontecimentos significativos já neste 
primeiro ano da sua veneração pública.
O ícone foi solenemente benzido no dia 24 de 
Junho, pelo Arcebispo de Moscovo e colocado na 
igreja católica de São João Baptista de Tsarskoe 
Seló (São Petersburgo, Rússia) que se encontra sob 
a protecção de Maria. De facto esta paróquia foi, 
há três anos [em 2003], consagrada ao Imaculado 
Coração de Maria, pedindo por este meio a devo-
lução da igreja paroquial, confiscada pelo regime 
comunista em 1938. No dia 24 de Junho de 2006, 
solenidade de São João Baptista, a igreja foi final-
mente devolvida. O assombroso deste caso é que 
neste ano de 2006, o dia 24 de Junho era o sábado 
depois de Pentecostes, e deste modo, igualmente a 
festa do Imaculado Coração de Maria...

Este ícone é festejado no dia 13 de Julho, pois 
foi nesta data que a Virgem, nas suas aparições 
em Fátima, se referiu à Rússia. Neste dia o ícone 
foi transferido solenemente para a sua pequena 
capela que se encontra na mesma igreja. Nesta 
cerimónia participaram alguns membros da paró-
quia católica de rito bizantino de São Petersburgo, 
e que foram encarregados de transportar o ícone 
até á capela. Católicos de rito latino e católicos de 
rito bizantino rezámos juntos o rosário, participá-
mos na Eucaristia e, no final, cantámos o hino da 
Akathistos em honra da Mãe de Deus. Creio que 
esta foi a primeira vez, depois da Revolução, que 
católicos de ambos os ritos participaram oficial e 
publicamente numa oração comum.
Por último, no dia 7 de Outubro, festa de Nossa 
Senhora do Rosário, a Virgem reuniu em torno 
do seu ícone muitos bispos da Europa. Uma 
peregrinação inesperada foi acolhida pela 
Virgem na sua pequena capela: os presidentes 
das Conferências Episcopais da Europa, reu-
nidos em São Petersburgo, vieram venerar o 
ícone da Virgem de Fátima. Mons. Aldo Giordano, 
presidente da CCEE (Conselho das Conferências 
Episcopais da Europa) entoou o cântico da Salve 
Regina em honra do ícone, ao qual se uniram os 
outros cardeais e bispos, representando cerca 
de 30 episcopados. O presidente da Conferência 
Episcopal Portuguesa, D. Jorge Ortiga, mostrou-
-se particularmente interessado e manifestou, 
em nome do povo católico português, o seu 
apreço pelo ícone. 
Todas estas pequenas manifestações em torno 
do ícone confirmam o nosso projecto inicial: 
se este for do desejo da Virgem de que o ícone 
adquira veneração suficiente, construir-se-á uma 
pequena capela de madeira que dará início a um 
Santuário à Virgem de Fátima na Rússia. 

Otets Aleksandr Burgos
Tsarkoe Selo (São Petersburgo), Outubro 2006
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Destaque

Ícone Nossa Senhora 
de Fátima
“Se atenderem a Meus pedidos, a Rússia se 
converterá e terão paz; se não, espalhará 
seus erros pelo mundo, promovendo guerras 
e perseguições à Igreja. Os bons serão 
martirizados, o Santo Padre terá muito que 
sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por 
fim o Meu Imaculado Coração triunfará. 
O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, 
que se converterá, e será concedido ao 
mundo algum tempo de paz. Em Portugal 
conservar-se-á sempre o dogma da Fé.”

In Memórias da Irmã Lúcia I

Ícone russo de Nossa Senhora de Fátima, feito em marfinite.

A revolução russa aconteceu há 102 anos, precisamente no ano das Aparições de 
Fátima. Para nós, Cristãos, a ligação entre estes dois acontecimentos não é um acaso.

Este ícone é um símbolo que expressa a predilecção de Nossa Senhora pela 
Rússia. Esse amor manifestou-se de um modo especial nas aparições de 
Fátima e Tuy, nas quais a Virgem falou do futuro da Rússia como semeadora 
de erros e perseguições à Igreja no séc. XX e da sua conversão.
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